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Baltā galdauta svētku norises vietas 
 

Norises laiks un 

vieta 

Pasākuma apraksts Rīkotājs 

04.05.2017. 

pl.12.00 

 

Salaspils kultūras 

nama "Rīgava" 

Mūzikas un 

mākslas dārzs 

Pieminot un svinot 1990.gada 4.maiju, aicinām būt kopā! 

Sēsim puķes un stādīsim kokus, kopīgi klāsim svinību galdu, 

dziedāsim un dejosim, fotografēsimies, rosīgi darbosimies 

meistardarbnīcās. 

Pasākumā darbosies grāmatu maiņa - nesiet savas izlasītās 

grāmatas un apmainiet pret citām.  

Diskusiju zonā sarunāsimies ar spilgtām Salaspils 

personībām: dzejnieku Knutu Skujenieku, rakstnieku Jāni 

Ūdri, vēsturnieku Jāni Šiliņu, vides žurnālisti Vaidu 

Salcēviču, NBS virsnieku majoru Pēteri Plečkenu, “Jāņa 

sēta” galveno redaktoru un ekonomģeogrāfu Jāni Turlaju, 

ainavu arhitekti Daigu Veinbergu. 

Iejusties palīdzēs radiožurnālists un producents Dzintars 

Tilaks. 

Salaspils kultūras 

nams "Rīgava" 

04.05.2017. 

pl.18.00 

 

"Ilgas" Vilce, 

Vilces pagasts, 

Jelgavas novads, 

LV - 3026 

Notiks dārza svētki ar dzejas lasījumiem, bērnu stūrītis, 

sadziedāšanās, brīvdabas kino. 

Vigita Pumpure 

04.05.2017. 

pl.15.00 

 

Ventspils, Vārves 

iela 37d 

Jau vairākus gadus radinieki, draugi un paziņas sanāk kopā, 

lai dārzā kopīgi svinētu valsts svētkus. Ir sarunas, atrakcijas, 

spēles, dziesmas, grils, ugunskurs un kopējais svētku lēciens. 

Raimonds 

Požarskis 

03.05.2017. 

pl.8.10 

 

Olaines 2. 

vidusskola 

1.- 4. klasēm notiks sadziedāšanās, sadancošanās, 

pamatskolas klasēs - prezentācija skolas monitorā par 

Latvijas neatkarības atjaunošanu, izstāde par nacionālajiem 

ēdieniem, skolēnu novēlējumi PAR Latviju..., kopīga galda 

klāšana skolas 2. stāva foajē ar domino PAR Latviju 

izspēlēšana. 

Olaines 

2.vidusskolas 

klašu audzinātāji, 

katedru vadītāji, 

direktora 

vietniece 

audzināšanās 

darbā 

04.05.2017. 

pl.10.00 

 

VSAC "Latgale" 

filiāle "Kalkūni" 

Pasākuma laikā filiāles telpās tiks organizēts stāstījums un 

prezentācija par svētku tradīcijām un vēsturi, tiks uzklāti 

galdi ar baltiem galdautiem un cienastu. Tiek aicināti filiāles 

"Kalkūni" klienti un darbinieki. 

VSAC "Latgale" 

filiāle "Kalkūni"  
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04.05.2017. 

pl.12.00 

 

Kuģis Romantika 

Gaidot Latvijas simtgadi, aicinām 04.05. – Latvijas 

Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – kopā ar saviem 

tuvajiem svinēt Baltā galdauta svētkus uz kuģa Romantika. 

No plkst. 12:00 līdz 15:00, kamēr kuģis atrodas Rīgas 

pasažieru ostā, sanāciet kopā ar ģimeni, draugiem, 

kaimiņiem un paziņām, un baudiet svētku branču kuģa 

Romantika restorānā. Baltiem galdautiem klāti galdi, gardi 

ēdieni, lieliska atmosfēra, iespēja būt kopā un pārrunāt 

ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada un valsts 

nākotnei. 

 

https://www.tallink.lv/lv/balta-galdauta-svetki  

Tallink Latvija 

03.05.2017. 

pl.18.00 

 

Siguldas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pasaciņa", 

Skolas ielā 5 

Baltā galdauta svētkus svinēsim kopā ar  savu brīnišķīgo 

kolektīvu mūsu pirmsskolas iestādē "Pasaciņa" 3. maija 

vakarā. Plānojam uzklāt uz galdiem baltus galdautus, pašu 

sarūpētus cienastiņus, lai kopā skatītos latviešu filmas, 

izdejotu latvju dančus un ietu kopīgās rotaļās. Lai kopā 

svinētu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu un veidotu 

jaunu kolektīva tradīciju.  

Siguldas PII 

"Pasaciņa" 

vadītāja Liene 

Ābele 

04.05.2017. 

pl.14.00 

 

Ķeguma tautas 

nams, Ķegums 

Šogad "Baltā galdauta svētkus" svinēsim Ķeguma tautas 

namā, kur svētkiem par godu veidosim kopīgi savu Baltā 

galdauta stāstu, aicinot ikvienu iedzīvotāju piedalīties baltā 

galdauta izstādē. Šajā dienā visus mīļi gaidīsim arī uz 

koncertu "Elpojiet dziļi", kurā piedalīsies Ķeguma 

ģitārstudija. 

 

www.kegumanovads.lv 

Ķeguma kultūras 

un sporta 

pārvalde 

04.05.2017. 

pl.00.17  

 

Mazirbe, 

Jūrskola, Kolkas 

pagasts 

Visi aicināti svinēt pie svētku galda, dalīties atmiņās par 

piedzīvoto Latvijā. 

Biedrība 

"Mazirbes draugu 

kopa" 

01.05.2017. 

pl.14.00 

 

Colonia 

Enrichetta, 

Abbiategrasso, 

Milānas province, 

Itālija 

Trīs dienu Eiropas latviešu nometne "Ceļā uz Baltā galdauta 

svētkiem" noslēgsies ar kopīgiem svētkiem pie balti klāta 

galda sarunās un stāstos ar kopā sagatavotiem 

priekšnesumiem un muzicēšanu Luksemburgas bērnu 

folkloras kopas "Mazās dzērves" vadībā. Pasākums atbalstīts 

projekta „Eiropas Latviešu apvienības” un Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijas 17.02.2017. noslēgtā 

līdzdarbības līguma nr. LV-9 ietvaros.  

 

https://www.facebook.com/events/1787468124902896/ 

ALISI - Itālijās un 

Itāļu Šveices 

Latviešu biedrība 

https://www.tallink.lv/lv/balta-galdauta-svetki
http://www.kegumanovads.lv/
https://www.facebook.com/events/1787468124902896/
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04.05.2017. 

pl.00.00 

 

Pie Skrundas 

kultūras nama un 

novada pagastu 

pārvaldēm 

Šie būs apvienotie svētki visā Skrundas novadā. Kopā ar 

Latvijas svētkiem atklāsim arī  Skrundas novada svētkus, 

svinīgi pacelsim Skrundas novada un Latvijas valsts 

karogus, dziedāsim himnas un aicināsim visus kopā pie balti 

klātiem saimes galdiem, lai kopā svinētu mūsu un Latvijas 

svētkus. 

 

http://www.skrunda.lv/skrundas_svetki.php 

Skrundas kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.09.30 

 

Atmodas iela 2, 

Inčukalns 

Pl. 9.30 notiks novadnieku tikšanās un brokastis pie Vecās 

pasta ēkas, pl. 10.30 velobrauciens - KAIMIŅU BŪŠANA 

(maršruts: Inčukalns - Jūdaži - More - Inčukalns) 

 

www.incukalns.lv 

Inčukalna Tautas 

nams 

04.05.2017. 

pl.19.00 

 

Ciblas Tautas 

nams 

Vietējo amatierkolektīvu koncerts 

 

www.ciblasnovads.lv 

Ciblas novada 

pašvaldība 

04.05.2017. 

pl.12.30 

 

Viļķene 

Latvijas simtgades spēka un garīguma ozols tiek stādīts 

Viļķenē, Baumaņu Kārļa dzimtajā vietā.Ozols kalpos kā 

godinājums  - latviešu tautas modinātājam, iedvesmotājam 

un virzītājam. Pasākumā Baumaņu Kārļa dziesmu garu un 

spēku izdziedās Limbažu ģimnāzijas koris, ozolu stiprinās 

folkloras kopa "Delve". 

Degs ugunskurs, būs balti klāts svētku galds, silta biezputra, 

raisīsies sarunas, skanēs dziesmas... 

Iekšlietu 

ministrija, 

Latvijas 

simtgades birojs, 

Limbažu novada 

pašvaldība 

04.05.2017. 

pl.10.00 

 

Kandavas pilsēta 

Pl.10.00 Kandavas kultūras namā svinīgā ceremonijā "Esmu 

dzimis Kandavas novadā" tiks godinātas Kandavas novada 

ģimenes, kurās 2016.gadā piedzimuši mazuļi. Pl.11.00 - 

13.00 Kandavas vecpilsētas promenādē jau piekto gadu 

norisināsies tradicionālā pupu stādīšanas akcija "No mazām 

domām izaug lieli darbi", tiks izspēlētas ģimeņu spēles, 

skanēs mūzika, svētku uzrunas, pie baltā galdauta dalīsimies 

ar līdzpaņemtiem našķiem. Mazajā Skolas ielā tiks iestādīti 

ozoli Latvijas simtgadei. Līdz 20121.gadam Kandavas 

novadā plānots iestādīt 100 ozolus. Līdzīgi Baltā galdauta 

svētki, pupu un ozolu stādīšana šajā dienā norisināsies arī 

visos Kandavas novada pagastos. 

Kandavas novada 

dome, Kandavas 

novada Kultūras 

pārvalde 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Valkas 

novadpētniecības 

muzejs, Valkā, 

Rīgas ielā 64 

Baltā galdauta svētku pasākums Valkā veltīts valcēnietim, 

grāmatniekam, mecenātam Jānim Rauskam.  Valkas 

novadpētniecības muzejā uzsāksim kopīgi veidot savas 

kopienas, dzimtas grāmatu – Valkas stāstu grāmata. 

Interesenti varēs apskatīt nelielu izstādi par J. Rausku. 

Jauniešiem darbosies atraktīva radošā darbnīca. Saimes 

istabā uz lielā galda būs uzklāts Baltais galdauts un 

cienastam Ziemeļvidzemes tēja ar svētku kliņģeri. Tad arī 

atvērsim A.Ikšeļa grāmatu “Valkas dižozols Latvijas 

grāmatniecībā”. 

 

www.valka.lv 

Valkas novada 

dome 

http://www.skrunda.lv/skrundas_svetki.php
http://www.incukalns.lv/
http://www.ciblasnovads.lv/
http://www.valka.lv/
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04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Mārupes kultūras 

nams un 

iekšpagalms 

Baltie Galdauta svētki "Apskauj Mārupi"Plkst.11.00- 15.00 

pavasara gadatirgus /mājražotāju un amatnieku produkcija, 

degustācijas,radošās darbnīcas /;Aktīvās tūrisma sezonas 

atklāšana "Velobrauciens Zaļi ripojam"; 11.00 Lūgšanu 

brokastis /k/n zālē;13.00 mākslas filma "Ceplis" plkst.15.00 

-"Savējie sapratīs. Sākums"; plkst.11.00 un 13.00 ekskursijas 

"Apskausim Mārupi " ar gidu un autobusu /iepriekšēja 

pieteikšanās /;Mārupes ēdiena degustācija /ģimenes 

restorāns Hercogs/;Balsojums par Mārupes tautas tērpa 

audumu un Mārupes jostu ;darbosies "Grāmatu apmaiņas 

punkts" sadarbībā ar bibliotēku; dziesmas un dejas! 

 

www.marupe.lv 

Mārupes novada 

kultūras nams 

04.05.2017. 

pl.15.00 

 

Valkā, Em. 

Dārziņa ielā 8, pie 

Valkas pilsētas 

kultūras nama 

Valkas novada tautas un viesu deju kolektīvu vairāku 

paaudžu sadancis “Kopā būt” Skaidras Smelteres virsvadībā.  

 

www.valka.lv 

Valkas novada 

dome 

04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Pie Mērsraga 

Tautas nama 

Orientēšanās sacensības Mērsragā. Plkst. 11.00 tiks dots 

starts par tradīciju kļuvušajām 4.maija orientēšanās 

sacensībām Mērsragā. Savukārt dalībniekus finišā sagaidīs 

balti klāts galds, pašcepta maize un silta tēja. Pēc tam visi 

mīļi aicināti doties iestādīt simtgades ozolu pie Mērsraga 

Tautas nama.  

 

http://www.mersrags.lv/?ct=pasakumi&fu=read&id=202 

Mērsraga Tautas 

nams 

04.05.2017. 

pl.20.00 

 

Valkas novada 

Kārķu pagasts 

Baltā galdauta svētki par godu muižniecei de la Barrai, kura 

pirmā skoloja Kārķu bērnus Kārķu pagasta “Jaunrozēnos”.  

Dziedātājas Antas Eņģeles koncerts Veckārķu muižas 

leduspagrabā, tiks  iedegts kopīgs pagasta ugunskurs, lai 

pagatavotu Kārķu pagasta izcilāko dziedniecisko zālīšu tēju. 

Interesentiem atklās Šķūņa Lielo noslēpumu Kārķu pagasta 

“Jaunrozēnu” mājas pagalmā. 

 

www.valka.lv 

Kārķu pagasta 

Tautas nams 

04.05.2017. 

pl.12.00 

 

Baldones kultūras 

centrs 

Latvija.Mana tauta.Es.Es nāku pie balta galdauta ar to,kas 

manai tautai svēts - maize,medus...viss,kas to 

raksturo.Tikšanās ,diskusija,koncerts ar 

etnomuzikologu,komponistu,mūziķi Valdi Muktupāvelu. 

 

www.baldone.lv 

Baldones novada 

dome 

http://www.marupe.lv/
http://www.valka.lv/
http://www.mersrags.lv/?ct=pasakumi&fu=read&id=202
http://www.valka.lv/
http://www.baldone.lv/
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04.05.2017. 

pl.13.30 

 

Alūksne 

13.30 Tempļakalna parka teritorijā, Tempļakalna ielas galā 

netālu no jaunā gājēju tilta.Akcija “Apskauj Latviju” ar 

simtgades ozolu stādīšanu15.00 Alūksnes evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā un baznīcas dārzāVēsturisko ērģeļu 

svētki “Latvija - ērģeļu zeme”Piedalās ērģelniece Ilona 

Birģele, solists, bass Krišjānis NorvilisKoncertu atbalsta: 

VKKFPēc koncerta svētku svinēšana, sarunas pie balti klāta 

saimes galda. 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

03.05.2017. 

pl.19.00 

 

Rūjienas kultūras 

nams 

Baltā galdauta svētki veltīti Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas 27.gadadienai.Rūjienas novada domes 

priekšsēdētāja uzruna.Rūjienas mūzikas skolas audzēkņu 

koncerts,Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestra 

koncerts.Vakaru pavadīsim pie balti klātiem galdiem. 

 

www.rujiena.lv 

Rūjienas kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Salas kultūras 

nams, Sala, Salas 

pag., Salas nov. 

Pasākums lūgtiem viesiem (iestāžu vadītāji, uzņēmēji, z/s 

īpašnieki, biedrību, sabiedrību un nodibinājumu vadītāji, 

reliģisko konfesiju pārstāvji) ar izstādes atklāšanu (autors 

karavīrs, kas bijis misijās Afganistānā un Irākā); 

jauniznākušās grāmatas "No Sēlijas pūra.." prezentēšanu un 

dāvāšanu izglītības un kultūras iestādēm; jauniešu radīts un 

sniegts koncerts. Noslēgumā vīna glāze un uzkodas 

Salas novada 

pašvaldība 

04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Līvānu novada 

Kultūras centra 

mazajā zālē 

Galds, kas pulcinās lielus un mazus, lai kopīgi saredzētu 

savu dzīves rakstu baltajos lietišķās mākslas studijas 

"Dubna" austajos darbos, sadzirdētu savu dzīves rakstu 

dziesminieku balsīs un piedzīvotu Brīvības prieku! 

 

www.livani.lv 

Līvānu novada 

Kultūras centrs 

04.05.2017. 

pl.9.30 

 

Beverīnas novads 

Šī gada 4.maijā pirmo reizi Beverīnas novadā tiks svinēti 

Baltā galdauta svētki, kuru ietvaros būs atvērtās ekskursijas 

vairākās novada saimniecībās, bet noslēgumā notiks 

koncerts ar kopīgu svētku galda klāšanu.Pasākuma 

programma:9:30 „R Chocolate” saimnieces stāstījums ar 

degustāciju10:20 Strenču kokaudzētavas apmeklējums gida 

pavadībā11:40 Kalēja Kriša Dubrovska darbnīcas 

iepazīšana13:15 Viesošanās „Vīnkalnos” ar latvisku 

degustāciju14:30 Aktīva izkustēšanās „Koka skulptūru 

parkā”15:45 Iepazīšanās ar zemnieku saimniecību 

„Rozītes”16:30 Stāstījums par Brenguļu alus tapšanu un 

Brenguļu slūžāmLai ikvienam novada iedzīvotājam būtu 

iespēja piedalīties ekskursijās pa novada saimniecībām, no 

Mūrmuižas, Brenguļu un Trikātas pagastiem kursēs autobusi 

noteiktā maršrutā. Autobusu izbraukšanas laiki:9:00 

Mūrmuiža, „Pagastmāja” (brauks caur Kauguriem)9:10 

Brenguļi, „Kaimiņi”9:30 Trikāta, „R Chocolate”Katrā vietā 

saimnieki sagaidīs noteiktā laikā, tāpēc ekskursijā ir 

iespējams doties arī ar savu privāto transportu.Pēc 

iepazīšanās ar novada saimniecībām un amatniekiem no 

plkst. 16:45 Brenguļu alus sētā notiks Baltā galdauta svētku 

galda klāšana, kurā ikviens ir laipni aicināts pievienoties ar 

savu groziņu. Plkst. 17:00 Beverīnas novada domes 

Beverīnas novada 

pašvaldība 

http://www.rujiena.lv/
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priekšsēdētājs teiks svinīgu uzrunu, pēc kuras notiks svētku 

koncerts ar Guntaru Aizupieti. Pēc svētku koncerta autobusi 

dosies atpakaļ uz pagastu centriem.Pieteikšanās līdz 

2.maijam! 

 

https://www.facebook.com/events/1306897636091516/ 

03.05.2017. 

pl.19.00 

 

Ķekavas kultūras 

namā 

Aicinām uz Baltā galdauta svētku sadziedāšanos, lai 

atjaunotu dziedāšanas tradīciju tiekoties pie svētku galda - 

no tautas dziesmām līdz ziņģēm un citām populārām 

melodijām.Tautas mūzikas kapela spēlēs pavadījumus, teksti 

uz ekrāna, dziesmas ar tekstu komentāriem kādos godos 

latvieši ko dziedājuši.  

Ķekavas kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.16.00 

 

Durbe, pie Durbes 

muzeja 

Durbenieki, Durbes viesi sanāks kopā pie galda ar balti klātu 

galdautu,  līdzi ņemot rupjmaizi, medu un mājās ceptus 

raušus. Kopīgi dziedās, iestādīs Latvijas simtgades ozolu, 

svinēs Latvijas svētkus!  

Plkst.17.00 Durbes muzejā varēs noskatīties režisora 

Rolanda Kalniņa iemīļoto filmu "Ceplis". 

 

www.durbe.lv  

Durbes kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.14.22 

 

Grobiņas novads, 

Z.Mauriņas 

piemiņas istabu 

pagalms un 

Grobiņas 

Pilskalna pakāje 

Baltā galdauta svētki, jeb Pēcpusdienas tēja un sarunas pie 

Zentas Mauriņas. Viss sākas mierīgi un harmoniski - 

mūzika, sarunas, domas PAR, Balto domu balonu palaišana, 

vakarpusē visi dodas uz Grobiņas Pilskalnu, kur atdzīvojas 

vēsture - kursē Bānītis pa pilsētu, ierodas Andelmanis Joske 

ar tirgu , ierodas pat čigāni un notiek jautrības- vizināšanās 

ar liellaivām pa Ālandes upi, ugunskuri un čigānu dziesmas.  

 

www.grobina.lv 

Grobiņas pilsētas 

kultūras daļa, 

Z.Mauriņas 

piemiņas istabas, 

TK "OGA"  

04.05.2017. 

pl.18.00 

 

Ventspils 

novads,Ances 

pagasts,Ances 

kultūras nams 

Jau trešo gadu, Ances amatierteātris rāda savas izrādes 

pirmizrādi.Pasākuma beigās pasākuma apmeklētāji tiek 

aicināti uz cienastu pie balti klāta galda. 

Ances kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.15.00 

 

Svitenes tautas 

nams 

4.maijā 15.00 - "Baltā galdauta" svētki Svitenes tautas namā: 

Pirmo reizi uzstāsies Svitenes tautas nama bērnu deju 

kolektīvs (vadītāja Velta Kočajeva), kā arī Rundāles novada 

MMS Mūzikas nodaļas audzēkņi un Pilsrundāles 

vidusskolas audzēkņi. 

Aicinām visus, kuri vēlas pievienoties, ierasties ar nelielu 

groziņu. 

 

Būsim īpaši priecīgi par līdzi paņemtajām fotogrāfijām un 

stāstījumiem par Svitenes tautas nama darbību  gadu gaitā – 

gatavojoties šīs kultūras iestādes 50 gadu jubilejai, kura tiks 

atzīmēta 2.decembrī. 

 

http://www.rundale.lv/notikumu-kalendars/balta-galdauta-

svetki-rundales-novada 

Svitenes tautas 

nams 

https://www.facebook.com/events/1306897636091516/
http://www.durbe.lv/
http://www.grobina.lv/
http://www.rundale.lv/notikumu-kalendars/balta-galdauta-svetki-rundales-novada
http://www.rundale.lv/notikumu-kalendars/balta-galdauta-svetki-rundales-novada
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05.05.2017. 

pl.18.00 

 

Priekuļi, 

Selekcijas iela 6a, 

Priekuļu kultūras 

nams 

Arī Priekuļu novada iedzīvotāji aicināti 4.maiju svinēt 

ģimenes vai draugu lokā pie klātiem baltiem galdiem, 

atcerēties par spriedzes pilno 1990.gada 4.maija Augstākās 

padomes balsojumu, apsēsties pie balta galdauta, atcerēties 

un stāstīt par šo laiku tiem, kuri piedzima vēlāk.5.MAIJĀ 

PLKST. 18:00 aicinām visus pulcēties Priekuļu kultūras 

namā, lai svētku turpinājumā sevi lolotu ar skaistu 

KONCERTUVELTĪTS LATVIJAS VALSTS 

NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENAI - BALTĀ 

GALDAUTA SVĒTKI„Savējie sapratīs”Koncerts par 

sapņiem, par tautu ar saknēm, par pamošanos un būšanu 

laikā, kas mums ir dots.Piedalās mūziķis Goran Gora un 

Rīgas Skolēnu pils meiteņu kamerkoris „Tonika”. 

 

http://www.priekuli.lv/ 

Priekuļu kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.14.00 

 

Zlēku pagastā pie 

Kažezera 

Pagasta iedzīvotāju kopā sanākšana ar muzicēšanu brīvā 

dabā un stilizētu pikniku pie lielā saimes galda ar balto 

galdautu. 

Zlēku kultūras 

nams, Zlēku 

bibliotēka 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Durbes novads, 

Vecpils pagasts, 

Vecpils saieta 

nams 

Latviešu tautas folkloras un tautas deju popularizēšana, 

kultūrmantojuma saglabāšana, izzināšana. 

Vecpils saieta 

nams 

06.05.2017. 

pl.13.00 

 

Daugavpilī, 

Vienības laukumā 

Uz svētkiem ielūdz Daugavpils Nacionālās (latviešu, 

latgaliešu, poļu, krievu, lietuviešu, baltkrievu, ukraiņu, 

ebreju, tatāru, vācu) kultūras biedrības. Pilsētas vēsturiskajā 

centrā tās piedāvās savu kulināro mantojumu.  Koncerts 

„Tango virs pilsētas”, kurā skanēs Daugavpilī dzimušā 

„tango karaļa” Oskara Stroka mūzika. Koncertā piedalīsies: 

Daugavpils Akordeonistu orķestris, diriģente Tatjana 

Saratova un Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti: 

Ilona Bagele un Rihards Mačanovskis, solists Dainis 

Skutelis, Jevgenijs Salna, Latvijas čempioni Latīņamerikas 

dejās „Seniori I” Svetlana un Viktors Kisili.  

 

www.kultura.daugavpils.lv www.vienibasnams.lv 

Daugavpils 

pilsētas domes 

Kultūras 

pārvalde, 

Latviešu kultūras 

centrs 

03.05.2017. 

pl.13.00 

 

Limbažu pagasta 

sabiedriskais 

centrs,,Lādes 

Vītoli'' 

Svētku koncerts .Salacgrīvas sieviešu vokālais 

ansamblis,,Dziedātprieks'' 

Limbažu novada 

pašvaldība 

http://www.priekuli.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv;www.vienibasnams.lv/
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04.05.2017. 

pl.15.00 

 

Ķekavas pagasta 

Katlakalna Tautas 

nams 

Baltā galdauta svētki- deju kolektīvu brīvdabas lielkoncerts " 

Atver savu pūra lādi". Koncertā piedalās deju kolektīvi no 

Litenes, Stāmerienas, Ogresgala, Penkules un Katlakalna 

 

www.parkulturu.lv  

Katlakalna Tautas 

nams, JDK " 

Katlakalns" 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Priekules novada 

Kalētu pagastā 

pl.13.00 no tautas nama – TVĪDA BRAUCIENS ar 

velosipēdu, iepazīstot dzimtās vietas: Kalēti – Zeltkalni – 

Strautiņi – Kalēti   pl.14.00 pie skolas dīķa – 

STRŪKLAKAS atklāšanas ceremonijapL.14.30 pie dīķa 

parka – BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI. Šī gada pirmo 

skābeņu zupa. 

 

www.priekulesnovads.lv 

Kultūras nodaļa 

sadarbībā ar 

Kalētu pagasta 

pārvaldi 

04.05.2017. 

pl.16.00 

 

Priekules pilsēta 

pl.13.30 - Priekules ev.lut. baznīcā SVĒTBRĪDIS 

pl.15.00 - Priekules kultūras namā KUR PULCĒJAS 

SAVĒJIE - VAIROJAS SIRSNĪBA!  VPDK DUVZARE, 

sieviešu kora, Mūzikas un mākslas skolas un Priekules 

vidusskolas jauniešu kolektīvu sezonas noslēguma koncerts. 

pl.16.00 pie kultūras nama dīķa – BALTĀ GALDAUTA 

SVĒTKU mielasts. Visi aicināti ar groziņiem uz kopīgu 

mielastu  

pl.21.00  Priekules kultūras namā SVĒTKU BALLE. 

 

www.priekulesnovads.lv 

Priekules novada 

pašvaldība, 

Kultūras nams, 

Ev.lut.Priekules 

baznīca 

04.05.2017. 

pl.14.30 

 

Aknīstes 

novadpētniecības 

muzeja teritorija 

Pie pašu un pašvaldības sarūpētajiem galdiem notiks sarunas 

"Viens no mums", kuras vadīs M. Čūriške.Viens no mums 

tas ir mūsu novada iedzīvotājs, kurš dalīsies pieredzē par 

piedzīvoto, stāstīs par sen aizmirstiem laikiem,notikumiem,  

cilvēkiem no mūsu vidus. 

Aknīstes novada 

kultūras 

darbinieki 

04.05.2017. 

pl.18.00 

 

Priekules novada 

Gramzdas pagastā 

pl.17.00 Gramzdas tautas namā - "FOLKMAŅA 

FAKTORS". Filma par pēdējā PSRS armijas monstra 

"Skrundas lokatora" likvidēšanu un Krievijas armijas 

izvešanu no Latvijas. Režisore - Indra Vaļiniece. pl.18.00 – 

Latvijas tautas vienotības un piederības akcija APSKAUJ 

LATVIJU! rekonstruētā laukuma “VĀRTI UZ LATVIJU” 

atklāšana.  Viesi: Saeimas deputāts Gaidis BĒRZIŅŠ, 

Lietuvas Skodas mērijas delegācija un laukuma ekspozīcijas 

mākslinieks Ģirts BURVIS Akcijas ozolu stādīšanā piedalās 

-  Priekules novada Goda novadnieki, jaunsargi, mazpulcēni, 

policijas pārstāvji un Priekules vidusskolas topošie policisti. 

Dzied un dejo - VPDK DUVZARE, Priekules sieviešu koris, 

Priekules vidusskolas meiteņu ansamblis.        pl. 19.00 -  

jaunatklātajā laukumā tautas mielasts -  BALTĀ 

GALDAUTA SVĒTKImuzicē kapela - RUMBAS 

KVARTETS 

 

www.priekulesnovads.lv 

Priekules noavad 

pašvaldība 

sadarbībā ar 

Gramzdas pagasta 

pārvaldi 

http://www.parkulturu.lv/
http://www.priekulesnovads.lv/
http://www.priekulesnovads.lv/
http://www.priekulesnovads.lv/


Saraksts papildināts 25.04.2017. 

04.05.2017. 

 

Pie Gaujienas 

Jaunās pils 

Akcijas  „Apskauj Latviju” norise. „Baltā galdauta 

svētki”Akcijas „Apceļosim Latvijas pilis un muižas” 

atklāšana.Aktivitātes• Ozola stādīšana pie Gaujienas Jaunās 

pils līdzās Gaujienas ģimnāzijas pirmā izlaiduma klases 

stādītajiem ozoliem.• Uzklāsim baltu galdautu un svinēsim 

mūsu svētkus ar dziesmām, baudot medu, maizi un pienu.• 

Baroneses un Barona svarīgs vēstījums visiem klātesošajiem 

par akciju „Apceļosim Latvijas pilis un muižas”.Pasākumā 

piedalīsies Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, 

skolotāji, vecāki, pagasta iedzīvotāji, Gaujienas tautas nama 

amatiermākslas kolektīvi un piļu, muižu apceļotāji. 

 

www.apesnovads.lv  

Gaujienas tautas 

nama vadītāja 

04.05.2017. 

pl.12.00 

 

Kārļa Skalbes 

memoriālajā 

muzejā ''Saulrieti'' 

Vecpiebalgā , 

Baltā galdauta 

svētki 

Audēju kopas ''Vēverīšas'' īpašā ''Saulrietiem ''austā ,baltā 

galdauta prezentācijaPētera Korsaka fotogrāfiju izstādes 

''Kārlis Skalbe.Pārnākšana''  atklāšanaPieminēsim Kārļa 

.Skalbes atgriešanos no Stokholmas Augstās kraujas 

baznīcas uz Vaktskalniņu  Vecpiebalgā. Aicinām visus,kuri 

piedalījušies Kārļa Skalbes pārbedīšanā 1992.gada 20.jūnijā 

, kā arī Kārļa Skalbes daiļrades cienītājus  un muzeja 

draugus! Svinēsim brīvību un Kārļa Skalbes atgriešanos  un 

iepazīšanu no jauna,jo tikai pēc Latvijas Republikas 

neatkarības pasludināšanas Deklarācijas varējām piepildīt 

ģimenes un paša dzejnieka vēlēšanos par Kārļa Skalbes 

atdusas vietu Vecpiebalgas Vaktskalniņā!  Līdzi aicinām 

paņemt nelielu cienastu! 

 

www.vecpiebalga.lv 

Vecpiebalgas 

novada 

pašvaldība -

muzeju apvienība 

''Orisāre'' 

04.05.2017. 

pl.14.00 

 

Apes novadā pie 

Trapenes pagasta 

pārvaldes ēkas 

Saimniece klāj balto galdautu, tiek uzlikts cienasts - pašu 

cepta maize, siers... Dziesmu pavadībā pārejam uz vēstures 

faktiem par 4.maiju. Skatāmies Ulda Kārkliņa dokumentālo 

filmu "Trapenes parka atjaunošana", svinīgi stādam ozolu 

Bormaņu muižas parkā (pie Trapenes pagasta pārvaldes 

ēkas, kas atrodas parka teritorijā), noslēgumā visi sanākušie 

tiek cienāti no balti klātā galda. 

 

www.apesnovads.lv 

Trapenes kultūras 

nams sadarbībā ar 

Trapenes pagasta 

pārvaldi un 

Trapenes 

pamatskolu 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Rubenes kultūras 

namā 

Kultūras namā (sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu) tikšanās ar 

Zemessardzes 56. kājnieku bataljona 1. rotas komandieri, 

kapteiņleitnantu Guntaru Rožlapu, stāstījums par karavīra 

profesiju. Parkā armijas ekipējuma un ieroču demonstrējumi, 

sacensības un sporta aktivitātes. 

Rubenes kultūras 

nams, Rubeņu 

pamatskola 

04.05.2017. 

pl.15.30 

 

Kalēju un 

J.Čakstes ielu 

krustojums, 

Aloja, Alojas 

novads 

Pēc ozolu stādīšanas akcijas notiks tautas sadziedāšanās pie 

balti klātiem galdiem. Būs svētku torte un spirdzinājumi. 

Alojas kultūras 

nams 

http://www.apesnovads.lv/
http://www.vecpiebalga.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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03.05.2017. 

pl.13.00 

 

Rubenes kultūras 

nams 

Kultūras namā (sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu) tikšanās ar 

Zemessardzes 56. kājnieku bataljona 1. rotas komandieri, 

kapteiņleitnantu Guntaru Rožlapu, stāstījums par karavīra 

profesiju. Parkā armijas ekipējuma un ieroču demonstrējumi, 

sacensības un sporta aktivitātes. 

Rubenes kultūras 

nams, Rubeņu 

pamatskola 

03.05.2017. 

pl.13.00 

 

Kalna pagasta 

kultūras nams 

Pie Kalna pagasta kultūras nama radīsim paliekošu dāvanu - 

stādīsim rozes, dalīsimies atmiņās, kopā sadziedāsim. 

Kalna pagasta 

kultūras nams 

03.05.2017. 

pl.14.00 

 

Brodos, laukumā 

pie Ābeļu Tautas 

nama 

Laukumā pie tautas nama tematisks pasākums “Izzini 

Latviju”. 

Konkursi, viktorīnas, radošās darbnīcas, fiziskās aktivitātes - 

nūjošana. 

Ābeļu Tautas 

nams 

04.05.2017. 

pl.10.00 

 

Latvju zīmju 

parks Jēkabpils 

novada Leimaņu 

pagastā 

Latvju zīmju parkā apzaļumošana - koku un košumkrūmu 

stādīšana. 

Leimaņu Tautas 

nams 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Dunavā, Jēkabpils 

novadā, laukumā 

pie tradīciju zāles 

Laukumā pie tradīciju zāles tematisks pasākums “Paaudžu 

satikšanās”. Savas apkaimes nozīmīgākie stāsti, balto 

hortenziju stādīšana. 

Dunavas kultūras 

nams 

05.05.2017. 

pl.14.00 

 

Dignājas 

pamatskola, 

Jēkabpils novads 

Dignājas pamatskolā tiksimies ar dzejnieci Aiju Celmu un 

ieklausīsimies dzejas lasījumos. 

Dignājas 

sabiedriskais 

centrs 

05.05.2017. 

pl.19.00 

 

Zasas kultūras 

nams, Zasa, 

Jēkabpils novads 

Kultūras namā dziesmu vakars. Novada jauktajam korim 

“Putni - 5”. Jubilejas koncerts. 

Zasas kultūras 

nams 
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04.05.2017. 

pl.12.30 

 

Apes pilsēta 

Pasākums tiks veidots kā kopības svētki, kuros satiekas veci 

un jauni, kaimiņi, radi, draugi, paziņas, lai svinētu dzīvi -  

dziedot, dejojot, kopā esot, sajūtot viens otra pieskārienu, 

smaidu, sirdspukstus.   

Visi kopā klāsim balto galdautu un svinēsim svētkus kopā!. 

Tiks stādīts Latvijas simtgades ozols.Pie ozola tiks klāta 

apeniešu austa sega uz kuras tiks veidoti ģimeņu, dzimtu, 

draugu, kaimiņu foto uzņēmumi. 

Pasākuma apmeklētāji tiks aicināti uz kopēju sadziedāšanos.  

Šajā dienā dalīsimies ar to, kas mums ir –  deju,  dziesmu, 

ēdienu… Esot visiem vienādiem, nešķirojot bagāts, nabags, 

priekšnieks, strādnieks… 

Svinēsim latviskumu, vienkāršībā! 

 

www.apesnovads.lv 

Apes novada 

dome sadarbībā ar 

Apes tautas namu 

04.05.2017. 

pl.14.00 

 

Užavas pagasts 

Užavas pagasts piedalās ozolu stādīšanas pasākuma 

"Apskauj Latviju". Stādīsim ozolu pie "bākas " zīmes. Visi 

pasākuma dalībnieki stādīsim arī zilās pulkstenītes ozola 

zīmē, kuras centrā atradīsies A. Mucenieka k-ga stādītais 

ozols. Sekos neliels koncerts ar folkloras kopas "Pūnika" un 

siev. vok. ans. "Saiva" repertuāru. Šeit būs uzklāts arī baltas 

galdauts, uz kura būs sklandu rauši, kā cienasts 

dalībniekiem. 

Užavas pagasta 

tautas nams 

"Atpūtas" 

02.05.2017. 

pl.17.00 

 

Vidzemes 

koncertzāle 

"Cēsis" 

4.maijā plkst. 17:00 svētku koncerts „Sadziedāsim, 

sadancosim PAR Latviju” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.Lai 

veicinātu kopības un svētku sajūtu, koncerts iecerēts kā 

sadziedāšanās un sadancošanās svētki dziedātājiem un 

dejotājiem kopā ar skatītājiem. Kopā izdziedāsim skanīgās 

un latviskās dziesmas. Koncerta repertuāra veidošanā tika 

iesaistīti arī cēsnieki, kuri bija aicināti iesūtīt sev mīļu 

latviešu dziesmu un deju, kuru vēlētos kopā izdziedāt un 

izdejot. Koncertā tiks izdziedātas tādas tautā iemīļotas 

dziesmas kā “Cielaviņa”, “Mēmā dziesma”, “Saule, pērkons, 

Daugava”, “Zaļā dziesma”, kā arī visvairāk iedzīvotāju 

balsis ieguvusī dziesma “Debesis iekrita tevī” u.c. Koncerta 

muzikālās daļas vadītājs ir Emīls Zilberts, režisore - Gunita 

Bārda. Koncertā piedalīsies Cēsu Kultūras un Tūrisma centra 

kori - “Cēsu Pils koris”, “Wenden”, “Beverīna”, “Vidzeme” 

un “Ābele”, ansamblis “Tieši tāpēc” un popgrupa “Hey”, kā 

arī solisti – Gunita Bārda, Marika Austruma, Una Aizgale, 

Rihards Saule, Reinis Reķis un Ivo Aizgalis. Danču sadaļu 

spēlēs tautas vērtes kopa “Dzieti”. Dančus ierādīs dejotāji no 

Rīgas Danču kluba. Deju virpulī aicinās Cēsu dejotāji no 

TDK «Randiņš», SDK «Dzirnas», TDA «Raitais 

solis».Koncertā skatītāji aicināti dziedāt un dejot kopā ar 

māksliniekiem.Pēc koncerta dejas turpināsies ballē ar pūtēju 

orķestri «Cēsis».Ieeja koncertā un ballē ir bez maksas. Lai 

rezervētu sēdvietu koncertā, iepriekš jāizņem ieejas kartes 

Vidzemes koncertzāles “Cēsis” vai citās Biļešu paradīzes 

kasēs. 

 

www.cesis.lv 

p/a "Cēsu 

Kultūras un 

Tūrisma centrs" 

http://www.apesnovads.lv/
http://www.cesis.lv/
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pl.00.30 

 

Limbažu novads, 

Skultes pagasts, 

Liepiņa iela ( aiz 

mājām " Egles", 

pie Politiski 

Represēto 

pieminekļa. 

Akcija " Apskauj Latviju". Akcijā satiksies cilvēku rokas un 

gara spēks, stādot simtgades ozolus , svinot mūsu brīvību un 

atklājot Latvijas simtgadi. Skultē ozols tiks stādīts pie 

Politiski represēto pieminekli. Akmens ir senākā būtne, ar ko 

cilvēks ir dzīvojis no pasaules sākumiem. Klusējošā akmens 

stāsts par pagātni, ko tas ir redzējis un piedzīvojis, ko 

dzirdējis un pārdzīvojis... Kopā divi spēcīgi simboli akmens 

un ozols! Pirms ozola stādīšanas, cilvēks klusībā nodod tam 

vēstījumu. Stādot ozolu zemē, vienlaikus iedēsta šo 

vēstījumu dvēselē, kas tur jāturpina audzēt. Ticot un cerot. 

Satiekas pagātne un nākotne, politiski represēto ģimene, tīs 

paaudzēs stāda šo ozolu. 

 

www.limbazi.lv 

Skultes kultūras 

integrācijas centrs 

04.05.2017. 

pl.17.30 

 

Viesīte,  pie 

jaunuzceltās 

Svētā Franciska 

baznīcas 

Pēc Latvija simtgades ozolu stādīšanas, visi laipni aicināti uz 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM turpat pie baznīcas. 

Izdziedāsim latviešu spēka dziesmas, dalīsimies atmiņu 

stāstos un mielosimies ar  cienastu pie balti klātiem galdiem. 

Piedalās: vokālie ansambļi “Tik un Tā”, “Rites balsis” un 

bērnu ansamblis “Putniņi”. 

 

www.viesite.lv  

Viesītes novada 

pašvaldība 

sadarbībā ar 

Viesītes katoļu 

draudzi 

04.05.2017. 

pl.10.00 

 

Alojas  

novads,Staiceles 

pagasts un pilsēta: 

plkst.10:00 

Rozēni,plkst.11:3

0 Vīķi, 

plkst.13:00 

Staicele 

Rīta daļā izbraukāsim Rozēnu un Vīķu pansionātus, kur pie 

balti klāta galda dziedāsim un svinēsim svētkus. Staicelē 

klāsim Balto galdautu,uz galda liksim:  atmiņas, zināšanas 

par mūsu mīļo Latviju,dziesmas un pašceptus 

pīrāgus.Svinēsim! 

Staiceles kultūras 

nams 

04.05.2017. 

pl.18.00 

 

Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, 

Rucavas kultūras 

nams, Rucavas 

pamatskola 

Baltā galdauta svētki notiks otro reizi. Svētki iesāksies ar 

Rucavas amatierteātra pirmizrādi Skaidrītes Bērziņas 

komēdiju "Neveiksminieka veiksme" kultūras namā. Pēc 

izrādes visi stāsies gājienam, lai svinīgi, nesot karogus, 

kolektīvu emblēmas, dotos uz Rucavas pamatskolas parku, 

kur tiks iestādīts Latvijas simtgades ozols. Pasākumā 

piedalīsies pašvaldības pārstāvji, viesi, jaunsargi, skolnieki, 

iedzīvotāji. Ozolu iesvētīs Rucavas ev.lut. baznīcas mācītājs 

A.Jaunskalže. Uzrunas mīsies ar muzikāliem 

priekšnesumiem. Pēc ozola svinīgas iestādīšanas, visi 

klātesošie tiks aicināti pie skolas fasādes kopīgi cienāties pie 

balti klātiem galdiem (lietus gadījumā skolas ēdamzālē), kā 

arī savstarpēji parunāties un padziedāt. 

Rucavas novada 

dome, Rucavas 

kultūras nams, 

Rucavas 

pamatskola 

http://www.limbazi.lv/
http://www.viesite.lv/
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04.05.2017. 

pl.21.00 

 

Valmieras 

Kultūras centrā 

4.maijā no plkst.21.00 Valmieras Kultūras centrā notiks 

Baltā galdauta svētku balle. Par lustīgu noskaņojumu ballē 

rūpēsies grupa „Apvedceļš”. Grupas sastāvā ir Jānis 

Krūmiņš (vokāls), Armands Leimanis (bass), Edžus 

Podnieks (solo ģitāra), Salvis Skopāns (bungas), Raimonds 

Baltiņš (taustiņi). Ieejas biļete uz balli: EUR 5,-, savukārt pie 

galdiņa: EUR 10,-. Lūdzam rezervēt vietas pie galdiņiem ne 

vēlāk kā līdz 2. maijam. Aicinām līdzi ņemt groziņu! Vietu 

rezervācija un biļešu iepriekšpārdošana Valmieras Kultūras 

centra kasē, tālrunis: 64207207. Ar Valmieras Kultūras karti 

EUR 1,- atlaide. 

 

http://vkc.lv/saturs/aicinam-uz-balta-galdauta-svetku-balli-

kopa-ar-grupu-apvedcels 

Valmieras 

Kultūras centrs  

04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Pļaviņu pilsēta, 

Pļaviņu novada 

kultūras centrs 

Tradicionālais 4.maija Neatkarības dienas velobrauciens 

Pļaviņu pilsētā, kurā piedalās novada iedzīvotāji bez vecuma 

ierobežojuma, pašvaldības iestādes un viesi. Brauciena 

uzvarētājus godināsim pie svētku galda ar vecmāmiņas 

izšūto balto galdautu, rudzu maizi un  pavasara Pļaviņu 

pumpuru tēju. Kultūras centra mazajā zālē līdz 12.maijam 

atvērta izstāde „Dzimtas stāsts Baltajā galdautā”. 

 

www.plavinunovads.lv  

Pļaviņu novada 

kultūras centrs 

04.05.2017. 

pl.11.00 

Bērzes pag., 

Dobeles nov., 

LV-3732 

Baltā galdauta svētki Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā 

"Pikšas" 

 

http://www.piksas.lv/lv/aboutus/aktualitates/ 

Kārļa Ulmaņa 

piemiņas muzejs 

"Pikšas" 

04.05.2017. 

pl.18.22 

 

Šlokenbekas 

muiža 

Godinot senču tikumus,Uzklāsim galdautu baltu-Lai kopā 

sasauktu tautu…Visas dienas garumā kopā baudīsim svētkus 

un gardu maltīti pie balti klātiem galdautiem. 

 

http://www.saldus.lv/novada-

aktualitates/pasakumi58/124753/balta-galdauta-svetki-un-

ozolu-stadisana/ 

PA "Šlokenbekas 

muiža" 

  

http://vkc.lv/saturs/aicinam-uz-balta-galdauta-svetku-balli-kopa-ar-grupu-apvedcels
http://vkc.lv/saturs/aicinam-uz-balta-galdauta-svetku-balli-kopa-ar-grupu-apvedcels
http://www.plavinunovads.lv/
http://www.piksas.lv/lv/aboutus/aktualitates/
http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/balta-galdauta-svetki-un-ozolu-stadisana/
http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/balta-galdauta-svetki-un-ozolu-stadisana/
http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/balta-galdauta-svetki-un-ozolu-stadisana/
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04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Saldus, O. 

Kalpaka 

laukums 

Ceturtdien, 4. maijā plkst. 11:00 O. Kalpaka 

laukumā pie simboliska ar baltu galdautu klāta 

svētku galda saldeniekus aicinās Kārlis Kazāks un 

Lauris Valters, kuri sagatavojuši svētku koncertu, 

iedzīvinot Baltā galdauta svētku tradīciju Saldū. 

 

Saldus 

novada p/a 

"Saldus 

Tūrisma 

informācijas, 

kultūras un 

sporta centrs" 

 

04.05.2017. 

pl.14.30 

 

Saldus novada 

Ezeres pagasts 

Plkst. 14:30 simtgades svinību atklāšanas akcijas 

“Apskauj Latviju” ietvaros akcijas rīkotāji kopā ar 

Saldus novada mazpulkiem, jaunsargiem, 

iedzīvotājiem stādīs Latvijas simtgades ozolu 

vēsturiski nozīmīgā vietā – pirmajā mazpulku 

dārzā. 

Pasākumā uzstāsies Ezeres pagasta 

amatiermākslas kolektīvi, kā arī Lauris Valters. 

 

http://www.saldus.lv/novada-

aktualitates/pasakumi58/124753/ozolu-stadisanas-

akcija-apskauj-latviju-/ 

P/a "Saldus 

TIKS centrs", 

Ezeres 

pagasta 

pārvalde, 

biedrība 

"Mūsu 

ligzda" 

 

04.05.2017. 

pl.16.00 

 

Miķeļtornī, 

Tārgales 

pagastā, 

Ventspils 

novadā 

Par godu Latvijas Valsts simtgades sagaidīšanai, 

visā Latvijā ap robežu šodien  4.maijā notiek 

akcija „Apskauj Latviju”. Ventspils novadā tiks 

stādīti ozoli 4 vietās – Jūŗkalnē, Užavā, Vārvē un 

Tārgalē. Mūsu pagastā ozolu stādīšanas izvēlētā  

vieta pie jūras ir Miķeļtornī (senais nosaukums ir 

Pizā), jo tur vēl pavisam nesenā pagātnē tik 

daudzās mājās skanēja līvu valoda un dziesmas. 

Diemžēl , tā vairs nav.  Mūsu pienākums ir 

saglabāt šo senču mantojumu Latvijā, jo tā ir 

dārgumu krātuve, no kuras varam smelties gara 

spēku. Ar dziesmām līvu valodā Tārgales pagasta 

līvu folkloras kopas „Kāndla” un Piški kāndla” 

kuplinās pasākumu. Mūsu vēstījums ozola 

stādīšanas akcijā „Apskauj Latviju” ir šāds: „Lai 

mūsu stādītais ozols līvu zemē izaugtu par spēcīgu 

Latvijas simtgades koku, kurš simbolizētu 

varenību, vīrišķību, izturību, spēku, ilgmūžu un 

cildenumu”.Simtgades ozolu stādīs Tārgales 

pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs.Par 

godu Latvijas Valsts simtgades sagaidīšanai 

Tārgales pagastā vienlaicīgi notiek vēl viens 

nozīmīgs pasākums Tārgales pamatskolā – 

mūzikas un  dzejas pēcpusdiena „Mēs Latvijā”, 

kurā tiks iepazīta vairāku Kurzemes reģiona 

dzejnieku un komponistu daiļrade.  Pasākums ir 

apvienots ar ozola stādīšanas akciju. Svarīgākie 

notikumi  Miķeļtornī tiks iemūžināti video 

pārraidē un pārsūtīti, tādējādi uz ekrāna, 

neklātienē, varēs vērot mūzikas un  dzejas 

pēcpusdienas „Mēs Latvijā” dalībnieki. Mūsu 

vēstījumu ozola stādīšanas akcijā „Apskauj 

Latviju”  svinīgi nolasīs mūzikas – dzejas 

pēcpusdienas „Mēs Latvijā” vadītāja Margita 

Kronberga - Tārgales pagasta vokālā ansambļa 

Tārgales 

pagasta 

pārvaldes 

vadītājs un 

kultūras 

darba 

organizatore 

 

http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/ozolu-stadisanas-akcija-apskauj-latviju-/
http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/ozolu-stadisanas-akcija-apskauj-latviju-/
http://www.saldus.lv/novada-aktualitates/pasakumi58/124753/ozolu-stadisanas-akcija-apskauj-latviju-/
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“Ziedu laiks”, “Dzimtais krasts”, Ventspils 

kultūras centra ansambļa “Rudens roze”, kora 

“Lība” vadītāja. Viņa ar saviem kolektīviem 

kuplinās svētku pēcpusdienu un iepazīstinās 

klātesošos aruzaicinātiem Kurzemes reģiona 

dzejniekiem un komponistiem - Hubertu Ignatu, 

Sergeju Abramovu, Rutu Pakalni un Moru Sauli. 

04.05.2017. 

pl.13.00 

 

Rojas Jūras 

zvejniecības 

muzejs 

Rojas jūras zvejniecības muzeja estrādē notiks 

grupas "Hāgenskalna muzikanti" koncerts. Tiks 

vārīta Svētku zupa un apmeklētāji varēs to kopīgi 

nobaudīt pie balti klāta galda,pie viena daloties 

atmiņu stāstos un skatoties vecas dzimtu 

fotogrāfijas.Būs iespēja ieaust savu dzīparu 

rojnieku kopīgi darinātajā Latvijas simtgades 

karogā. 

Rojas novada 

dome   

04.05.2017. 

pl.12.00 

 

Rude - parks 

pie BJC 

"Varavīksne" 

BJC "Varavīksne" bērnu un vecāku teātra izrāde 

"Uz laimīgo zemi",radošās darbnīcas, vides 

objekta veidošana,100gades ozola stādīšana, 

saimes zupas baudīšana,danči kopā ar folkloras 

kopu "Milzkalne". 

BJC 

"Varavīksne"

,pensionāru 

klubs 

"Rūķi",Rojas 

novada dome   

04.05.2017. 

pl.11.00 

 

Laukums pie 

Kaltenes 

bibliotekas 

100gades ozola stādīšana pie Kalytenes 

bibliotēkas,kopīgas saimes zupas baudīšana pie 

balti klāta galda,apmeklētāji aicināti dalīties 

atmiņu stāstos par Kalteni dažādos laikos,līdzi 

nesot senas fotogrāfijas.Atvērto durvju diena 

flamenko ģitārista Andra Kārkliņa piemiņas mājā 

"Zuši". 

Rojas novada 

dome   

 


